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CTAHOBI4IIIE

or AorI. a-p llpeua 3apena

qreH Ha Hayuno xypz rro KoHKypca 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMr,rqHa Anbxnocr,,npo@ecop" B

o6,racr Ha Br4crxe o6pasoeauue 3. CoquaJrHH, crorraHcxr4 r4 rrpaBHr4 HayKH, npo$ecuoualHo
HarrpaBneHr4e 3.8. tr4xonoMr4Ka (Crarrzcrura 14 AeMorpar$un * I4rcouonauqecKa AeMorpa$w),

o6sseH or I4Hcruryra 3a r43cneABaHe Ha HaceJreHnero H r{oBeKa - EAH
e ,,,{rpNaneH BecrHr4K" 6p. 86 or 06.1 1.2015 r.

Orsocno: HayqHara, Hayr{Ho-[prJroxHara u npoSeoaoHaJrHo-aKaAeMr4qHara AefiHocr n
rpoAyKIIHf,, rrpeAcraBeHu or Aou. A-p Kpenaeua feoprueea Bopracoea-MapvHoBa, eAHHcrBeH
yqacTHHK B KoHKypCa

(Dopur.rpanero Ha or.r,eHKara Ha HayqHo-r43cneAoBarencKara 4efiHocr Ha AorI. A-p
KpenaeHa feoprueaa Eopacoea-MapaHoBa, eAHHcrBeH yLracrHHK B KoHKypca, ce ocHoBaBa Ha
pasnopea6rare na 3PACPE n asucrcBaHtnrale,aVIVLHH ua EAH sa nprz4o6raBaHe Ha aKaAeMr4qHa

AJrbxHocr ,,npo$ecop", BKrlogeHu n flparuJrHr4Ka 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMHqHr4 ArbxHocrt4 B

WVIHLI na EAH.

Aoq. a-p Kpeutena Eopucoea flpl4TexaBa o6pasorareJrHara 14 Hayr{Ha crerreH ,,4oxTop"
ot 2004 r. rro cfleuuaJrHoc.r,,C.ra.rltcraKa H AeMorpadrlfl", KaKBoro e npo$ecr.roHaJrHoro
HaIIpaBneHr4e Ha HacTof rrlH.fl KoHKypc.

Tx e uayueH cbrpyAHnK rro reMorpaSur e I4I,IHq or 1991 r., r4Ma 24 r. qax H Karo
qJIeH Ha Hayr{Hou3cneAoBareJlcKrfl eKAfl e tr4VIHV y[paxHflBa HayrrHa 4efiuocr 3Har]urerHo
noBeqe or H3HcKBaHero 3a noue 7 roAlrHlr crax tro cneqr4anHocrra. Eula e u HayqeH cbrpyAHr4r
ro AeMorpa$raa a Jla6oparopplr 3a AeMorpa$crra H3cJreABaHr4fl trpv BI,ILI (Co$ur-) za repr4oAa
1987-1991 r.

Aoq. a-p KpeueHa Bopucoea 3aeMa aKaAeMr4r{Hara AnbxHocr ,,AorleHr" e I4ITIHH or
2007 r. (cr.H.c. II cr. ToraBa, cneur4aJrHocr ,,l4KoHoMHKa u opraHr43arlLm Ha rpy.qa") u
ynpaxHrBa HayqHa Aefiuocr Karo qJ'reH Ha HayqHor43c,,reAoBare rcKVfl eKurt B !4VHI{ no-A:bJrro
or 14314cKBaHero 3a He tto-Ma,'rKo or 5 r.

KaH4ra4atera rpeAcraBq 3a peueH3r4paHe ny6rnrcyeaun cneA npu4o6unaHe Ha

aKaAeMI,IqHara AJrbxHocr ,,AoqeHr" (xolmo He noBTapflT [peAcraBeHr4Te aa nprago6r,rBaHe Ha

o6pa:oeareJlHara r4 Hayr{Ha crefieH "4oKTop" I4 3a 3aeMaHe Ha aKaAeMr4qHara An:bxHocr
"AoqeHT") eAI4H caMocrorreJleH nrouorpa$uqeH TpyA v ep.vH B cbaBTopcreo (c [peAcraBeH
pasAenr4TeneH flporoKo l), vsgauvtn ua ArcaAenur-rHo H3AareJ]crBo ,,flporb. MapuH ,{puHoe".

flpe4craeeuu ca c:bulo ra:ra v 6 crylvu u crarvw B c[errr4aJ]Lr3vtpaHu HayqHH v31aHt4fl,,

or Kor4To 4 cauocrogreJrHr4 (c pasgenurenHr,r flporoKoJru 3a re3u B c:baBTopcrBo) - Ha 6r,,rrapcrcu
v Ha aHtlrkrficrca esux; 5 ny6nuxyBaHl,I AoKJIaga r c6opuurlu or MexAyHapo AHLI v Har1r4oHaJrHr,r

Hayr{HI,I rcoHtpepenqLil\ or Kor{To 4 caMocroqreJrHu (c npe1craneH pa3AenureJreH rrporoK 3a ro3rr
e craaropcrao).
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Представените за рецензиране научни трудове на доц. д-р Кремена Борисова са 

изцяло в обявената научна област на конкурса за професор. Изследователските 

постижения на кандидатката са свързани със системно и многостранно изследване на 

икономическата активност и заетост на населението (състояние, изменения, моделиране), 

прогнозиране на промените на икономически активното население и работната сила (в т.ч. 

основни демографски характеристики), демографска политика. По-конкретно, научните 

приноси се очертават в следните основни насоки: 

1. В методологичен план: 

- доразвита е постановката за подхода за разделение на съвкупностите на 

населението по пол при изучаване на икономическата активност и заетост; 

- конкретизирани са методологическите проблеми при изучаване и измерване на 

икономическата активност и заетостта в условията на преходния период към пазарна 

икономика в България; 

- конкретизирани са факторите, оказващи въздействие върху икономическата 

активност на жените в България през втората половина на двадесети и началото на 

двадесет и първи век; 

- предложен и апробиран е метод за оценка на степента на въздействие на 

определени променливи върху друга такава при изучаване вариацията на равнищата на 

икономическа активност и заетост; 

- използвани са сценарии на развитие на работната сила в България при 

прогнозиране на последиците от режима на демографско възпроизводство върху 

работната сила на страната до 2030 г. 

2. В научно-приложен план: 

- направено е ранжиране на определени социално-демографски признаци по степен 

на въздействие върху различията по пол в равнищата на икономическа активност и заетост 

за определен период като са използвани показателите за размах на разсейването; 

- доказани са аналитичните възможности на метода на кривите на икономическа 

активност и на заетост при изучаване състоянието и динамиката на процесите, свързани с 

диференциацията на повъзрастовата активност и заетост по пол и в зависимост от трети 

признак; 

- формулирани са конкретни предложения за усъвършенстване на разгърнатата 

система от статистически показатели за изучаване на дългосрочните изменения в 

активността и заетостта; 

- направена е оценка на целесъобразността на прилагане на практическите правила 

при прогнозите, свързани с хоризонта на прогнозиране и базовия период, в някои 

специфични случаи и е приложена модификация за България; 

- разработени са сценарии за развитие на работната сила в девет европейски страни 

за периода 2005-2020 г.; на потенциално икономически активното население на България 

за периода 2005-2030 г., както и за периода 2015-2035 г. (три варианта на сценарий); 

- приложен е метод на възрастово-напречно-кохортния анализ за получаване на 

обща оценка на резултатите от пронаталистичните мерки в България (свързани с 

демографската политика). 

Публикациите на кандидатката са предизвикали интерес сред научната общност. В 

справката за цитирания са представени цитирания на 11 научни труда, на които тя е автор 

или съавтор, в международни и национални научни издания и на 8 в дисертационни 

трудове. 
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Значителната професионална експертиза на доц. д-р Кремена Борисова и 

утвърдените й позиции на изследовател изискват още по-широко разпространение на 

изследователските й постижения. 

Доц. д-р Кремена Борисова е участвала в редица научно-изследователски проекти, 

международни и национални, като на 5 национални проекти е била ръководител, а на 1 - 

координатор. По този начин тя непосредствено е участвала в създаване на научни групи 

от изследователи, третиращи проблематиката в теоретичен и практико-приложен план. 

Чрез част от проектите с практическа насоченост, в които е участвала, кандидатката е 

трансферирала научни резултати и експертиза в практиката.  

Научната и научно-приложната дейност и продукция на доц. д-р Кремена Борисова 

е с ясно очертана научна тематика, касаеща най-вече икономическата активност и 

възпроизводството на населението, както и демографската политика, които отговарят на 

предмета на обявения конкурс. Цитируемостта на трудовете на кандидатката, участието й 

в разработването на научни и научно-приложни проекти за национални и международни 

институции, публикациите й в специализирани научни издания и изявите й на национални 

и международни форуми определят доц. д-р Кремена Борисова като водещ изследовател в 

област, съответстваща на тази на обявения конкурс.  

Доц. д-р Кремена Борисова е с богат опит в съставителството и научната редакция 

на сборници, списания и бюлетини. Тя е представила и редица експертни оценки, 

становища и рецензии за държавни институции, за присъждане на научна степен и на 

академична длъжност, на научни публикации и учебници.  

Кандидатката е участвала и участва в редица съвети и експертни органи на 

държавни и международни институции (в т.ч. Мрежа на европейските водещи центрове за 

демографски изследвания). 

Доц. д-р Кремена Борисова има преподавателски опит и е научен ръководите на 3 

докторанти, от които 1 успешно защитил през 2015 г., а другите двама са в срок. 

Участието й като ръководител на два проекта по ОПРЧР за подготовка и развитие на 

млади изследователи свидетелства за активна дейност по разпространяване на знания, 

споделяне на опит и подпомагане развитието на млади изследователи. 

Кандидатката има и богат научно-организационен и управленски опит в качеството 

си на ръководител секция, научен секретар, заместник-председател и и.д. председател на 

НС; член на организационни комитети за подготовка на научни форуми; на главен 

редактор и член на редакционната колегия на специализирано научно издание. 

 

 

Заключение: 

Съпоставката на представените по-горе количествени и качествени параметри и 

оценки на научните и практическите резултати от професионалната дейност на доц. д-р 

Кремена Борисова с критериите, заложени в Правилника за заемане на академични 

длъжности в ИИНЧ, обосновават оценката ми, че кандидатката отговаря напълно на 

изискванията за заемане на академичната длъжност „професор” в ИИНЧ на БАН. 
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Това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на Научното жури 

кандидатката в конкурса доц. д-р Кремена Борисова да бъде избрана на академичната 

длъжност „професор” в ИИНЧ на БАН. 

 

 

Член на Научното жури: 

 

доц. д-р Ирена Зарева 

23.02.2016 г. 
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